
Beste stadgenoot,

Graag nodigen we je uit voor de aftrap van Decentrale Data Community Breda
(DDC Breda)

● Datum: maandag 1 maart
● Tijd: 20.00 - 21.30
● Locatie: Zoomlink

○ Meeting ID: 740 7696 6308
○ Passcode: a9Pw6R

Vraagstuk waarmee we aan de slag gaan
De hoofdvraag voor dit project is; hoe organiseren we een gezond ecosysteem van
eigenaarschap, zeggenschap en waardering van onze data, voor de stad van nu en
straks?
De toenemende behoefte aan data, de huidige centrale organisatiestructuren van data en
geavanceerde technologieën zoals artificial intelligence, zijn de aanleiding voor ons om dit
project te starten.

Wie doen er mee?
ULLB is dit programma gestart samen met opleidingen van Avans, BUAS en de Gemeente
Breda. We hebben een community samengesteld, jullie dus, van Bredanaars die actief,
ondernemend, of gewoon betrokken zijn, voorop lopen, dwars denken, en ook durven doen.
Bart van der Peijl, 4e jaars student Social Innovation zal jullie mede begeleiden tijdens de
sessies. Stefanie Vermeulen en Tim Gees zijn de hoeders van dit project.

Hoe kunnen jullie een bijdrage leveren
De komende 4 maanden organiseren we 4 avondsessies - 1 maart is de eerste.
We hopen dat jullie van elkaar willen leren en vooral ook willen mee- en doordenken op
elkaars ideeën, kritische geluiden en gedachten. Voor iedereen is dit een leer- en ontdek
traject; laten we dat vooral doen, leren en ontdekken!

Stip aan de horizon
We staan aan de start van het traject en hebben een stip aan de horizon gezet in 2025. We
zouden het tof vinden als Breda dan een succesvol draaiende decentrale community is
waarin iedereen invloed heeft op veranderingen die hem of zijn directe omgeving raken.

Wil je meer weten? Je inlezen?

Examples of data driven community Barcelona
Zie de PDF onderaan deze mail

Youtube
● DAO

https://us04web.zoom.us/j/74076966308?pwd=ZVB1SDBZWE9Ca2hEUkpVclRwNW56dz09
https://www.youtube.com/watch?v=Pyi8-qm02hs&ab_channel=SystemsInnovation


● What is a DAO? | Blockchain Basics

Website
● The Spring of the DAOs

Tools
● Aragon - DAO tool
● Colony - DAO tool
● Data access management

Examples of DAO’s
● Ethereum
● Centraland
● Aragon organisations

Nieuw bij UrbanLivingLab Breda?
Het UrbanLivingLab is een hub waarin de stad aan zet is rondom stedelijke
transitievraagstukken. De stad, dat zijn we met elkaar; Inwoners, Ondernemers, Lokale
Overheid en Onderwijsinstellingen.
Ons uitgangspunt bij ULLB is, alleen met samenwerkingen waarin vertegenwoordigers van
deze vier partijen steeds aan boord zijn, kunnen we de grote vraagstukken beantwoorden en
benodigde transities succesvol doorlopen.
Zo bouwen we bij ULLB inmiddels aan samenwerkingen rondom de energietransitie,
(gerobotiseerde) stadslandbouw en nu ook rond het thema Decentrale Data Communities.
Het ULLB is onafhankelijk, we willen ruimte geven aan alle geluiden.

Tot slot, 2 praktische vragen

1. We ontvangen heel graag een bevestigend mailtje van je dat je erbij bent op 1
maart :-)

2. Om elkaar een beetje te leren kennen willen we jullie vragen een achtergrond foto
in de Zoom te plaatsen die iets zegt over jou persoonlijk :-)

Wij groeten jullie heel hartelijk en kijken uit naar 1 maart!

Stefanie Vermeulen en Tim Gees

https://www.youtube.com/watch?v=CQKoyMpFo_E&ab_channel=Goodbit
https://hackernoon.com/what-is-a-dao-c7e84aa1bd69
https://aragon.org/
https://colony.io/
https://www.nucypher.com/
https://ethereum.org/en/
https://dao.decentraland.org/en/
https://poweredby.aragon.org/

